
 

 

Privacy verklaring Zang- en 
muziekvereniging d’Accord 
 

Zang- en muziekvereniging d’Accord hecht veel waarde aan de bescherming van jouw 

persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven 

over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Zang- en muziekvereniging d’Accord houdt zich in alle gevallen aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

welke op 25 mei 2018 van kracht is geworden.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; 

- Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 

van jouw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen 

wijzen en deze respecteren. 

Als Zang- en muziekvereniging d’Accord zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw 

persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, 

vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder 

aan dit document. 

  



 

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden van Zang- en 

muziekvereniging d’Accord 
Persoonsgegevens van de leden worden door Zang- en muziekvereniging d’Accord verwerkt ten 

behoeve van de volgende doelstellingen: 

- Contact over het lidmaatschap;  

- Het informeren van de persoon d.m.v. mail- en appberichten; 

- De in- en externe communicatie op de website; 

- Het innen van contributie; 

- Het versturen van ‘lief en leed’ berichten en attenties. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het lidmaatschap van Zang- en muziekvereniging 

d’Accord. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Zang- en muziekvereniging d’Accord de volgende 

persoonsgegevens van je vragen: 

- Voornaam; 

- Voorletters;  

- Achternaam; 

- Geboortedatum; 

- Geslacht;  

- Adres; 

- E-mailadres; 

- (mobiel) Telefoonnummer. 

Jouw persoonsgegevens worden door Zang- en muziekvereniging d’Accord opgeslagen ten behoeve 

van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat je lid bent. Voor verwerking van 

persoonsgegevens nadat het lidmaatschap is opgezegd zal uitdrukkelijk toestemming worden 

gevraagd. 

Gebruik beeldmateriaal 
Ter promotie van het koor en van onze optredens plaatsen wij foto’s en video’s op onze website of 
Facebookpagina. Wij vermelden nooit namen van koorleden bij deze foto’s en video’s. Daarnaast 
kunnen we foto’s gebruiken voor flyers of posters.  
 
Bij toetreding tot het koor wordt eenmalig toestemming gevraagd om zowel tijdens als na het 
lidmaatschap gebruik te mogen maken van beeldmateriaal waarop je mogelijk te zien bent.  
 
Koorleden behouden het recht bezwaar te maken tegen publicatie van bepaalde foto’s en om 

verwijdering van die foto’s of video’s te vragen.  

Het kan voorkomen dat derden foto’s maken tijdens optredens en die op internet of social media 

plaatsen. D’Accord heeft daar geen invloed op en is daar ook niet verantwoordelijk voor. 

 

Namens het bestuur van Zang- en muziekvereniging,  
Frank Koot (voorzitter) 
info@daccord.nl 
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